PALACKPOSTA
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon jó, hogy újra találkozunk, mert egy kicsit szomorkás
a hangulatom, így november elején. Most is, amikor sétálgattam a végtelen óceán partján, s
vártam, hogy a palackposta megérkezzen, az én drága szeretteimre gondoltam. Azokra, akikért
nem rég gyertyákat gyújtottunk a temetőkben. Őket már szemünkkel nem láthatjuk, kezeinkkel
nem érinthetjük, mégis szívünkben, lelkünkben érezhetjük értünk most is aggódó
gondoskodásukat.
Ilyenkor mindig hálát adok a jóságos Isten szeretetéért, hogy ilyen nagyszerű
emberek voltak a szeretteim. Ma nem lehetnék az, aki, ha annak idején Ők nem
fogják a kezem, nem nevelnek, nem szeretnek olyan nagyon.
Így sétálgattam a végtelen óceán partján, egyszer csak a lábamhoz koccant a
palack. Kihúztam a dugót, s gyorsan olvasni kezdtem a rövid levelet. A
szomorúságom
rögtön
elszállt. Megértettem, ha
jó leszek, egyszer majd én
is
találkozni
fogok
Több mint kétezer éve a Genezáret nevű
szeretteimmel.

tavon egy kicsiny hajó ringatózott az
esti holdfényben. A „kapitány” nagyon
elfáradt, mert egész nap a reábízottakkal
törődött. Egyszer csak nagy vihar
támadt,
hatalmasra
dagadtak
a
hullámok, és el akarták nyelni a kis
hajót. Nagyon féltek a „kapitány”
barátai,
azt
hitték
odavesznek.
Felköltötték hát, és könyörögtek: - Uram
szabadíts meg minket, mert elveszünk!
– Miért féltek, ti kishitűek? Veletek
vagyok! – mondta, s azután egyetlen
szavával lecsendesítette a vihart.

Ez a hajó, azóta is járja a Szeretet tengerét.
Sokan szálltak fel rá, és sokan foglalták el a
VIP-helyeket. Ők most a kényelmes, minden
luxussal ellátott kabinokban élik örök
boldogságukat.
Itt láthatod ezt a hajót. Igen ez a Hit-hajója.
Nézd a hullámokat, milyen békésen ringatják
az Egyházunk hajóját. Nézd az árbocot, ugye
látod, ott a megváltásunk jele, a kereszt. És
látod, milyen csodás a vitorla, olyan, mint a
Nap, s benne a „kapitány”, Jézus Krisztus
monogramja az IHS.
Szeretnél te is felszállni rá? Szeretnél a
luxuskabinokba egy VIP jegyet? Szeretnél
találkozni Egyházunk égi lakóival? Szeretnél
találkozni
a
szentekkel,
akiket
most
ünnepeltünk? Szeretnél boldogan hajókázni
örök időkön át? Igen? Megtudhatod, hogy mit
kell tenned, ha kitalálod a megfejtést.

REJTVÉNY
novemberi rejtvényünk:
Írd meg, mit kell tennie annak, aki be akar szállni a Hit-hajójába! Segítségedre lesz a kincsesláda elején lévő címke.
Megfejtéseiteket várjuk Vörösmarty Katolikus Iskola postacímére: 3530 Miskolc, Mádai u. 2. vagy ugyancsak ebbe az iskolába Ede atya
ládájába vagy email-en is küldheted: palackosposta@freemail.hu
Várjuk a helyes megfejtéseket! A helyes megfejtők közül a szerencsés jutalomban részesül. A jutalom átvehető a Vörösmarty Katolikus
Iskolában.

